การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างกลไกในการด้าเนิ น งานของหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องในการบริห ารจัดการภัยพิ บัติทางด้านน้ า
ทังระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่น้าและระดับพืนที่ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อก้าหนดแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งน้า รวมทังอนุรักษ์พืนที่ต้นน้าอย่างยั่งยืน
3. เพื่ อ หาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ า ในด้ า นต่ า งๆ และสนั บ สนุ น วิ ธี ก ารใช้ น้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพและประสานความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนในระดั บ ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
ขอบเขตการวิจัย
1. Area based : มีการด้าเนินการในพืนที่ตัวอย่างให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะให้ความส้าคัญส้าหรับ
พืนที่ที่มีปัญหาด้านน้าและมีความพร้อมเพื่อด้าเนินการวิจัย เช่น องค์ความรู้และข้อมูลพืนฐาน เครือข่าย
นักวิจัยและภาคประชาชน (cofounding) เช่น ในพืนที่ลุ่มน้าชีบน ฯลฯ
2. Issue based : ให้มีประเด็นหัวข้อวิจัยที่ยังขาดความสมบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับน้าโดยจะสนับสนุนทังทีมวิจัย
ที่มีประสบการณ์และทีมวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การบริหารจัดการน้าโดยไม่ใช้โครงสร้างนอกเขตชลประทาน
สมดุลน้านอกเขตชลประทาน การใช้เทคนิค soft engineering ฯลฯ
3. มีการสรุปบทเรียนพืนที่ที่ประสบผลส้าเร็จ (Best practices) เช่น การบริหารจัดการน้าในพืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ การบริการจัดการน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ
4. ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตอบสนองปัญหาที่เกิดขึนในปัจจุบัน และ/หรือคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
5. การด้าเนิ นการศึกษาวิจั ย จะต้องให้ห น่ว ยงานและผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยของทุกภาคที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย
กรอบวิจัย
1. การวิจัยพืนฐานและต้นน้า
1.1 มีผลลัพธ์ของการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง รวมทังระยะปานกลาง
รายฤดู และรายปี ในรูปแบบของการประมาณปริมาณน้าฝนและการคาดการณ์ปริมาณน้าฝน
((Quantitative Precipitation Estimated-QPE)/ (Quantitative Precipitatic
Forecast:QPF)) ในเชิงพืนที่รายละเอียดสูงโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ เช่น ทางสถิติเชิงพืนที่ เทคนิค
ทางพลวัต เทคนิค การบูรณาการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ
1.2 การปรับแต่งผลลัพธ์จากแบบจ้าลองต่างๆ (Bias Corrections)

1.3 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ earth system และการพยากรณ์คลื่นซัดฝั่งบริเวณน้าตืน
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน้า น้าท่า น้าใต้ดิน water table ฯลฯ
2. การบริหารความเสี่ยงจากน้า
2.1 การบริหารและจัดการน้าฝนอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
2.2 การประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการน้าในพืนที่ ทังก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชาติ
2.3 การจัดท้าข้อมูลเชิงพืนที่ในรูปแบบแผนที่รายละเอียดสูงของพืนที่วิกฤต พืนที่เสี่ยงภัย และเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้า
2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเขตพืนที่เกษตรน้าฝน
2.5 การด้าเนินการจัดท้าแผนเพื่อบริหารจัดการน้าแบบยืดหยุ่น โดยปรับปฏิทินการปลูกพืช ให้
สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่ โดยเฉพาะเขตพืนที่เกษตร
น้าฝน
2.6 การบริหารข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติฯ
2.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกด้าน อาทิเช่น อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และประมง ฯลฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าให้
มากขึน
2.8 การบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง เชื่อมโยงกับการบริหารงานของภาครัฐ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3.1 การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
3.2 การเสริมสร้างกลไกความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าเชิง
พืนที่
3.3 การส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้าสาขาและลุ่มน้าย่อย
ผลผลิต
1. ตัวอย่าง ต้นแบบที่ใช้ปฏิบัติในพืนที่วิจัย
2. ข้อเสนอแนะในการขยายตัวอย่างต้นแบบตามข้อ 1 ไปสู่พืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อเสนอแนะในการน้าผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้และความเข้าใจ รวมทังมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้าด้านต่างๆ ในพืนที่ตัวอย่าง

ข้าว
วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ช่วยให้ชาวนาท้าการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสูง
คุณภาพดี และต้นทุนต่้า
1.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรทังใน
ด้านการผลิตและการตลาด
1.3 สร้างมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยเฉพาะการคิดต้นทุนการผลิตซึ่งได้รับ
การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
2.1 เพื่ อพั ฒ นากระบวนการผลิ ตข้ า วไทยตลอดห่ ว งโซ่ก ารผลิ ต ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและคุ ณภาพ
เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
2.2 สร้างฐานข้อมูลส้าหรับรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ
ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทังระบบ
2.3 เพิ่มศักยภาพและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าของข้าวไทย ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มข้าวหอม
มะลิ กลุ่มข้าวขาวและข้าวเหนียว
2.4 หาอัตลักษณ์ของข้าวไทยที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นเพื่อน้ามาสร้างมูลค่า
ให้กับข้าวไทย
3. การพัฒนาข้าวคุณภาพส้าหรับตลาดพิเศษ ได้แก่ ข้าวหอม ข้าวสี ข้าว organic และข้าว GI
3.1 เพื่อ พัฒ นานวัต กรรมข้า วที่มี คุณ สมบัติ พิเศษจากจุดเด่น ของข้ าวไทยที่มี ความหลากหลาย
กว่าประเทศคู่แข่ง เพื่อขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.2 หาเทคโนโลยีขันสูงและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาดข้าวสารและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวชส้าอาง
3.3 สร้างมาตรฐานและตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพของข้าวไทย
เป้าหมาย
ปีแห่งการผลิตข้าวครบวงจรตามนโยบายของรัฐ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการท้าเกษตรที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการการท้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิ การท้าเกษตรแบบแปลงใหญ่
การลดต้นทุนการผลิต การใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนการผลิตอันจะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า
และตลาดเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสู่โภชนเภสัช เวชส้าอางค์และ
เวชภัณฑ์

กรอบวิจัย
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 การหาต้นแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตของการรวมกลุ่มท้านา
แปลงใหญ่แบบครบวงจรในรูปของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนการ
ผลิต ได้ข้าวคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการในพืนที่ ภาคอีสานตอนบน อีสานตอนล่าง ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยประเด็นที่ต้องการทราบ ได้แก่
1.1.1 วิธีการรวมกลุ่มและการจัดการในการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่
1.1.2 ชนิดและขนาดของเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับขนาดของกลุ่มที่มีความจ้าเป็นต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทของพืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวโดยใช้องค์ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ของภาค
เกษตรของชุมชน
1.1.4 หาองค์ความรู้ในด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
1.2 หาวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชร่วมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา
ของตนเองเพื่อก้าจัดศัตรูพืชและเพิ่มรายได้
1.3 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาที่เหมาะสมในแต่ละพืนที่ๆ เกษตรกรยอมรับ
1.4 การพั ฒ นานวัตกรรมการจั ดการหลั งการเก็บ เกี่ย วเพื่อ ลดความเสี ยหายของคุณ ภาพเมล็ ด
เนื่องจากการลดความชืนล่าช้า ตังแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย
2.1.1 เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงวิชาการเพื่อน้าเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในแง่ของ
ราคาค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่ดินที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเป็นการลดต้นทุน
2.1.2 มาตรการที่เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพืนที่เพาะปลูก
ข้าวที่ไม่เหมาะสมให้ไปปลูกพืชอื่นเพื่อให้จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการปลูกข้าวเกิด
ประสิทธิผล
2.1.3 เสนอแนะความเป็ น ไปได้ ใ นการส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ า วหั ก ในเชิ ง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม มีศักยภาพทางการตลาด
และสามารถดึ ง ข้ า วออกจากตลาดได้ เ ป็ น จ้ า นวนมาก รวมถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค
ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
2.1.4 จัดท้ายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มการส่งออกส้าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าว
ขาวของไทย โดยศึ กษาถึง ประเทศที่ เ ป็น ตลาดหลั ก ส้ า หรับ ข้า วแต่ ล ะชนิด ความ
ต้องการทังในด้านปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศ
นั นๆ แล้ ว เปรี ย บเที ย บกั บ ผลผลิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการที่จะต้องด้าเนินการเพื่อช่วยให้การ

ส่ ง ออกข้ า วแต่ ล ะชนิ ด ของไทยเกิ ดประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ เศรษฐกิ จ ของชาวนาและ
เศรษฐกิจของประเทศ
2.1.5 วิธีการน้าเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวไปขยายผล
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องเกษตรกรในวงกว้ า งในแต่ ล ะภู มิ ภ าคเพื่ อ ให้ มี การใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.1.6 การศึ ก ษาเพื่ อ หาข้อ เสนอแนะความเป็ น ไปได้ ใ นการส่ ง เสริ มภาคเอกชนด้ า เนิ น
กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating Shared
Value) ในเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และศึกษารูปแบบ
กระบวนการท้าให้เกิด fair trade
2.1.7 จั ดท้าฐานข้อมู ล งานวิจัยพร้ อมทังวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เรื่องการแปรรูปข้า ว
ในด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การสกัดสารและเครื่องส้าอาง ทังที่เป็นงานวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทังการท้า patent mapping ในระยะ 10 ปี
เพื่อใช้ประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายในการท้าวิจัยของประเทศในอนาคต
2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี
2.2.1 พัฒนาพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะในการน้าไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
ในเชิงพาณิชย์
2.2.2 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ก ที่เหมาะสมกับพืนที่ท้านาของ
เกษตรกรในสภาพนิเวศต่างๆ
2.2.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105
2.2.3.1 วิ ธี ก ารเพิ่ ม ความหอมให้ แ ก่ ข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ตลอดห่ ว งโซ่
การผลิต ตังแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
2.2.3.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ในแต่ละนิเวศ
2.2.3.3 ทดสอบเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการเพิ่มความหอม
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105
2.2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวขาว
2.2.4.1 ก้ า หนดพั น ธุ์ ข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพดี ต รงตามความต้ อ งการของตลาด
ต่างประเทศและเหมาะสม กับสภาพพืนที่
2.2.4.2 เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพืนที่เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต เช่น การก้าจัดวัชพืช การจัดการปุ๋ย การผลิตข้าวอินทรีย์
2.2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวเหนียว
2.2.5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวเหนียวโดย
การสร้ า งสมดุ ล ของอุ ป ทานผลผลิ ต และอุ ป สงค์ ภ ายในประเทศ
โดยเฉพาะตลาดส่งออก

2.2.5.2

กลไกการแข่งขันของตลาดข้าวเหนียวระดับท้องถิ่นและการพัฒ นา
คุณภาพข้าวเหนียว แยกประเภทข้าวเหนียวคุณภาพดีออกจากข้าว
เหนียวคุณภาพต่้าโดยเฉพาะพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เพื่อรักษาระดับ
ราคาข้าวเหนียวในตลาดส่งออก
2.2.5.3 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะสภาพพื นที่ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น
การผลิต เช่น การก้าจัดวัชพืช การจัดการปุ๋ย
2.2.6 การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากร้ า ข้ า วและวั ส ดุ เ หลื อ จากขบวนการผลิ ต ข้ า วในเชิ ง
อุตสาหกรรม
2.2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเดิมที่มีอยู่ไปสู่การใช้ประโยชน์
2.2.8 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายของคุณภาพ
เมล็ดเนื่องจากการลดความชืนล่าช้า ตังแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค
3. การพัฒนาข้าวคุณภาพส้าหรับตลาดพิเศษ
3.1 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสร้างทางเคมีของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์
3.2 พัฒ นากระบวนการ และเครื่องมือการสกัดสารออกฤทธิ์ชีว ภาพในข้าวที่มีประสิทธิภ าพ
เพื่อให้ด้าเนินการผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิ ตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมีการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ผ่านมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
3.4 พัฒนานวัตกรรมสู่การวิจัยการแปรรูปข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายส้าหรับน้าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ ทังด้านอาหาร โภชนเภสัช เวชส้าอางค์และ
เวชภัณฑ์
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อคงคุณภาพส้าหรับข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ของผู้บริโภคในตลาดเกษตร
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว
ผลผลิต
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 ได้ต้นแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ท้านาโดยภาครัฐไม่ต้องให้การอุดหนุนเป็นรูปของเงิน
หรือปัจจัยการผลิต
1.2 ได้ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนาที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
และมีรายได้เพิ่มขึนที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึน
1.3 ได้ข้อมูลในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ถือเป็นมาตรฐานที่ทุกฝ่ายยอมรับ
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
a. ได้ฐานข้อมูลการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าว ตลอดห่วงโซ่การผลิตตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า

b. การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของข้าวไทยมีผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดต่างประเทศ
c. ได้อัตลั กษณ์ของข้าวไทยที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นเพื่อน้า มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย
3. การพัฒนาข้าวคุณภาพส้าหรับตลาดพิเศษ
a. ได้ข้อมูลสาระส้าคัญที่น้าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
b. ได้กระบวนการผลิตสาระส้าคัญจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม รวมทังได้ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม
c. ได้รูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานต้นแบบ
d. ได้เทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวตลอดห่วงโซ่การการผลิตตังแต่
ขันต้นน้าจนปลายน้า ที่มีคงามหลากหลายและเกิดการน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
ปาล์มน้ามัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน
กับก้าลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในแต่ละพืนที่ปลูก รวมทังแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง
และการรักษาคุณภาพผลปาล์มน้ามันสดเมื่อเข้าโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม (กรอบวิจัยที่ 1)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในการผลิตปาล์มน้ามันของเกษตรกรรายย่อย และการรวมกลุ่มเกษตรกร
อย่างมีส่วนร่วมภายใต้องค์ความรู้ผ่านระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การ
ผลิตมืออาชีพ (กรอบวิจัยที่ 1)
3. เพื่อให้อุตสาหกรรมทังระบบมีการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน และมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการตาม
กฎหมาย (กรอบวิจัยที่ 1)
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลของการบริหารจัดการการปลูกปาล์มน้ามันในแต่ละพืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์ม
น้ามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรอบวิจัยที่ 2)
5. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมการจัดการพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กรอบวิจัยที่ 2)
6. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานหรือ
การใช้พลังงานทดแทน แบบอเนกประสงค์ (Integration mechanization) (กรอบวิจัยที่ 2)
7. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปชีวมวล (Biorefinery) และการแปรรูปน้ามันปาล์ม
ขันปลายน้าสู่ความหลากหลายของความต้องการการผลิตและการใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ จากวัตถุดิบ
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทังด้านบริโภค อุปโภค เครื่องส้าอาง อาหารเสริมสุขภาพและยา จนสามารถ
น้าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ (กรอบวิจัยที่ 3)

กรอบวิจัย
1. กรอบการวิจัยด้านการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มที่เป็นระบบ
1.1 การศึกษาพืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการขยายพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในเขตเหมาะสมปลูกปาล์ม
น้ามัน รวมทังศึกษาถึงความสมดุลระหว่างพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันที่สอดคล้องกับก้าลังผลิตของ
โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ทังในเขตพืนที่ปลู กเดิมและพืนที่ปลู กใหม่ โดยต้องค้านึงถึงต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ และคุณภาพทะลายปาล์มสด
1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามั นและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทังด้านการผลิตและการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรี
1.3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
1.4 การศึกษาการใช้ประโยชน์และความต้องการใช้จริง รวมถึงการทดแทนการน้าเข้าของน้ามัน
ปาล์มและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและเชือเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จากน้ามันปาล์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1.5 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อ
การอนุรักษ์ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืนที่ปลูกปาล์มของประเทศ
2. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
a. การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การการผลิ ต ปาล์ ม น้ า มั น โดยรู ป แบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการผลิตที่จะน้าไปสู่นวัตกรรมการลดการใช้สารเคมี
b. การศึก ษาวิจั ย เทคโนโลยี ก ารปลู กปาล์ ม น้า มัน ตามลั กษณะพืนที่เ ฉพาะ (Site specific
technology) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
c. การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงอากาศ
ยานไร้คนขับ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดกระบวนการการผลิตปาล์มน้ามัน
d. ศึกษาการใช้เครื่องจักรทุ่นแรง Farm Mechanism และ Consolidated Farming
e. การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการประเมิ นความสุกแก่ (เปอร์เซ็นน้ามัน ) ของผลปาล์ม
น้ามัน ในเชิงอุตสาหกรรม
3. กรอบการวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ขั นสู ง ด้ ว ยกระบวนการไบโอรี ไ ฟเนอรี
(Biorefinery) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มขันปลายน้า
a. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
และน้ ามัน ปาล์ม โดยการสกัดสารส้ าคัญจากน้ามันปาล์มดิบและกรดไขมันปาล์ม การผลิ ต
เคมีภัณฑ์พืนฐานจากน้ามันปาล์มที่เป็นสารตังต้นของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การแปรรูปขันสูงด้วย

กระบวนการไบโอรี ไ ฟนารี เ พื่ อ แยกองค์ ป ระกอบเคมี ทุ กชนิ ด ออกมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน เป็นต้น
b. การวิจัย และพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ามันปาล์ มขันปลายน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ตามมา อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมทังระบบในระยะยาว
ผลผลิต
1. แนวทางและวิธีการขยายพืนที่ปลูก และแหล่งที่ตังโรงงานสกัดปาล์มน้ามันที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันกับก้าลังการผลิตของโรงงานสกัดในแต่ละพืนที่ และมีต้นทุน
ในการด้าเนินการที่แข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นได้ (กรอบวิจัยที่ 1)
2. แนวทางการพัฒ นาการผลิ ตปาล์ มน้ ามันอย่างมีส่ ว นร่ว มระหว่างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ มกับสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันมืออาชีพที่เข้มแข็งในเขตพืนที่ปลูกเดิมและพืนที่ปลูกใหม่ (กรอบวิจัยที่ 1)
3. แนวทางการปรับปรุงการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า การน้าเข้าและส่งออกทุก
ประเภทที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง (กรอบวิจัยที่ 1)
4. แนวทางการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการปลูกปาล์มน้ามันและการอนุรักษ์พืชหรือสัตว์ที่ถูกคุม
คามหรือใกล้สูญพันธุ์ (RTE) และพืนที่ที่มีคุณค่าสูงในสวนปาล์มน้ามัน (กรอบวิจัยที่ 1)
5. นวัตกรรมและหรือระบบการจัดการสวนปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนในแต่ละพืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูก
ปาล์ ม น้ า มั น ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในเชิ ง ปฏิ บั ติ
โดยเกษตรกรและผู้เกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมให้การยอมรับ (กรอบวิจัยที่ 2)
6. เทคโนโลยี การปลู กปาล์ มน้ ามัน และจัดการสวนปาล์ มน้ามันตามลั กษณะพืนที่เฉพาะ อย่างน้อย
3 เทคโนโลยี (กรอบวิจัยที่ 2)
7. เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรม เครื่ อ งทุ น แรงหรื อ ทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น แบบ
อเนกประสงค์ เช่น รถเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ามัน เครื่องย่อยชีวมวลในสวน เครื่องและอุปกรณ์เก็บ
ลูกร่วงปาล์มน้ามัน เครื่องพ่นสารก้าจัดวัชพืชรอบต้นปาล์มน้ามัน เป็นต้น (กรอบวิจัยที่ 2)
8. เทคโนโลยี ต้น แบบและหรื อระบบการแปรรูปชีว มวลจากวัส ดุเหลื อทิงของอุตสาหกรรมปาล์ มน้ามั น
และน้ามันปาล์มโดยจะต้องสกัดกลั่นองค์ประกอบทางเคมีทุกชนิดของชีวมวลมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (กรอบวิจัยที่ 3)
9. เทคโนโลยีต้น แบบและหรื อระบบการแปรรูปน้ามันปาล์ มขันปลายน้า ส้ าหรับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มทังในเชิงราคาหรือเชิงปริมาณ (กรอบวิจัยที่ 3)

พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธุ์ใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน และพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง
3. ด้าเนิ น งานวิจั ยที่ส่ งผลกระทบในวงกว้าง ทังเกษตรกร ผู้ บริโ ภค ผู้ส่ งออก โดยค้านึงถึงห่ว งโซ่คุณค่า
(Value Chain) ทังระบบ
4. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อลดปัญหาการปลูกข้าวโพดในพืนที่ลาดชัน และการปลูกพืชที่เหมาะสมหลังการท้านา
กรอบวิจัย
1. การวิจัยเชิงนโยบาย
1.1 การวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า -ส่งออกผลไม้/ผัก/เมล็ด
พันธุ์พืชของตลาด AEC+3
2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
2.1 การวิจัยและรวบรวมพันธุ์ดี ตลอดจนการคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพ โดยเน้นการขยายและ
กระจายพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของไม้ผล/พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ ในการส่งออก
2.2 การวิจัยและปรับ ปรุงพันธุ์ใหม่ สร้างพันธุ์ใหม่ การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธุ์โ ดยต่อ
ยอดจากงานวิจัยเดิม
กลุ่มพืชเป้าหมาย
ไม้ผล : - มะม่วง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนต่อโรคแอนแทรคโนส
- ส้มโอ เนือแดง เมล็ดน้อย ฉ่้าน้า หวานอมเปรียว ผลิตนอกฤดู
- ทุเรียน มีลักษณะเนือเหลือง หนา เหนียว หวาน
- ลินจี่ เมล็ดเล็ก เนือหนา หวาน เปลือกบาง
- ชมพู่ ออกดอกง่าย เนือหวาน กรอบ ไร้เมล็ด เปลือกสีแดงเข้ม
- กล้วยไข่ ต้นเตีย สีผิวเหลืองนวล
- กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก ที่มีเปลือกหนา มีรสชาติดีและกลิ่นหอม
- ล้าไย เนือหนา กรอบ หวาน เมล็ดเล็ก
- สั บปะรดผลสด ตาตืนไม่เป็นไส้ สีน้าตาล ไฟเบอร์น้อย แกนเล็ก ความหวานไม่ต่้ากว่ า
15 องศาบริกซ์ ขนาดผลไม่ต่้ากว่า 1.5 กิโลกรัมต่อผล
- มะละกอกินดิบส้าหรับส้มต้า เนือกรอบ ไม่มีกลิ่นยาง เนือขาว
- เงาะ การผลิตนอกฤดู เนือล่อน ขนสัน
- ลองกอง เมล็ดเล็ก
พืชผัก : - กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือม่วง และอื่นๆ

3.

4.

5.

6.

7.

ไม้ดอกไม้ประดับ : - ไม้กระถาง ได้แก่ กล้วยไม้
- ไม้ตัดดอก ได้แก่ กล้วยไม้ ปทุมมา เบญจมาศ
- ไม้ประดับและไม้ตัดใบ
การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต
3.1 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตในโรงเรือนของผักและผลไม้ที่มีศักยภาพ
3.2 plant factory ของพืชสวนมูลค่าสูง
- การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการการจัดโรงเรือนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย โดยมีการน้าเข้าน้อยที่สุด
3.3 การจัดการเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี
3.4 การพัฒนา expert system เพื่อจัดการสวนและการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4.1 การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการยื ด อายุ ก ารเก็บ รั ก ษาผั ก ผลไม้ และไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ที่ มี
ศักยภาพ เช่น ยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ/กล้วยไม้ อย่างน้อย 15 วัน
4.2 smart packaging
4.3 เทคโนโลยี อื่น ใดที่ส ามารถยื ดอายุก ารเก็บ รักษาผลผลิ ต ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยการขนส่ ง
ทางเรือ
4.4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องคัดเกรด เครื่องแยก
เปลือกและเมล็ด
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
5.1 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชผลที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตผลพืชสวน
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
6.1 การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
6.2 การผลักดันให้เทคโนโลยีได้รับการยอมรับและน้าไปปฏิบัติ
6.3 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต
การวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเลียงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่ว)
7.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์
7.1.1 วิจัย และพัฒนาพัน ธุ์และผลิ ตเมล็ดพันธุ์โ ดยใช้เทคโนโลยีชีว ภาพร่วมกับเทคโนโลยี
มาตรฐาน
7.1.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ทังในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง
7.1.3 วิจั ย และพัฒ นาเครื่ องจักรกลการเกษตรส้ า หรับการเพาะปลู กและการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมกับพืนที่ พร้อมทังถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.1.4 วิจัยและพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์
7.1.5 การวิจัยพืนที่การปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพการผลิต
(Zoning)
7.1.6 การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบการน้าเข้าและส่งออก
7.1.7 การพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าน้าเข้าและส่งออก
7.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)
7.2.1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่วให้มีผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชและ
ทนทานต่ อ สภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสม ด้ ว ยเทคโน โลยี ม าตรฐานและ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
7.2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
ตระกูลถั่วเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
7.2.3 พัฒนากระบวนการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
7.2.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการสูญเสีย
7.2.5 การวิจัยรูปแบบการปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้พืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชหลัก
ชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงดิน ลดต้นทุน ตัดวงจรของโรคและแมลง
ผลผลิต
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า -ส่งออก
ผลไม้/ผัก/เมล็ดพันธุ์พืช
2. พันธุ์พืชใหม่ที่ตลาดต้องการซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก
3. นวัตกรรมและกระบวนการจัดการการผลิตผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
5. ต้นแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว
6. รูปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต
7. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชผักที่ล้นตลาด และวัสดุเศษเหลือทิงจากการแปรรูปผลิตผลพืช
สวน
8. แนวทาง/รูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมหลังการท้านา
9. ได้พันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่
10. ได้พันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตพืชตระกูลถั่ว (ถั่งเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) ที่เหมาะสม

สมุนไพรไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปจากสมุนไพรที่มีโอกาสเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อระบบ
ต่างๆ ของบุรุษ/สตรี (2) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการทดแทน
ยาปฏิชีวนะ (4) ต้ารับยาแผนโบราณที่มีศักยภาพสูง และสมุนไพรที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายให้การสนับสนุน (5) ต้ารับยาแผนโบราณที่ใช้ในโรคติดต่อไม่เรือรัง (NCD) (6) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี
การวิจัยเบืองต้นแล้วว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และสังคม และผลิตภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูปจากสมุนไพร เพื่อ
เป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์ระดับอื่นๆ
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลของสมุนไพรในการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนหรือน้าไปสู่การประมวลต้ารับยา (สมุนไพรเดี่ยวและต้ารับยาแผนโบราณ) ที่สามารถพัฒนาไปสู่
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
3. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส้าอางและผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อบ้ารุงสุขภาพและความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ (nutraceutical) ผลิตภัณฑ์ที่
มีผลต่อระบบการท้างานของร่างกาย (functional food) ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความงาม ที่มีข้อมูลครบถ้วนทังด้านเทคโนโลยีการสกัด กลไกการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจ
ความปลอดปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
4. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหาร
สัตว์
5. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การ
พัฒนากฎระเบียบด้านการขึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงข้อมูลการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ
กรอบวิจัย
1. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส้ า เร็ จ รู ป ที่ มี โ อกาสเข้ า สู่
เชิงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูปจากสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์ระดับอื่นๆ ได้แก่
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของบุรุษ/สตรี ทังที่เป็นต้ารับยาแผนโบราณและสมุนไพรเดี่ยว
เช่น ต้ารับยาสตรี และบุรุษ หมามุ่ย คนทีสอ เป็นต้น
1.2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ได้แก่ 1) กวาวเครือขาว 2) กระชายด้า
3) ไพล 4) บัวบก 5) รางจืด 6) ขมินชัน 7) มะขามป้อม เป็นต้น
1.3 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีศักยภาพในการทดแทนยาปฏิชีวนะ
1.4 ต้ารับยาแผนโบราณที่มีศักยภาพสูง เช่น ยารักษาโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคระบบทางเดิน
หายใจ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดเมื่อย ยาแก้ปวด ลดไข้ และ ยารักษากลุ่มอาการ Office

2.

3.

4.
5.

syndrome
รวมทั ง สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นกลุ่ ม โรคที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายให้
การสนับสนุน ได้แก่ โรคไมเกรน โรคอัมพฤกษ์ โรคภูมิแพ้ โรคข้อเข่า เป็นต้น
1.5 ต้ารับยาแผนโบราณที่ใช้ในโรคติดต่อไม่เรือรัง (NCD) ได้แก่ (1) โรคเบาหวาน (2) โรคความดัน
โลหิตสูง (3) โรคเก๊า (4) โรคไทรอยด์ (5) โรคไขมันสูง (6) โรคสะเก็ดเงิน (7) โรคตับ (8) โรคไต
1.6 ผลิ ตภั ณฑ์อื่ น ๆ ที่ มีการวิจั ย เบืองต้น แล้ ว ว่ ามีศั กยภาพในเชิง พาณิช ย์และสั ง คม เช่น เมี่ย ง
(ชาหมัก) มะแขว่น ผงนัว หม่อน โปรตีนจากรังไหม ถั่งเช่า ฯลฯ
การวิ จั ย และพั ฒ นาการสร้ า งมาตรฐานสมุ น ไพรให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่อสนับสนุนหรือน้าไปสู่การประมวลต้ารับยา ที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
โดยศึกษาวิจัยการจัดท้า Monograph เพื่อเป็นมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและต้ารับยาแผนโบราณ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส้าอางและผลิตภัณฑ์สปา และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ้ารุงสุขภาพและความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ (nutraceutical)
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อระบบการท้างานของร่างกาย (functional food) ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงในการเกิด
โรค และผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความงาม โดยให้ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐานประสิทธิภาพที่
มีกลไกการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว์ เป็น
ต้น
การวิจั ย เชิงนโยบายเพื่อผลั กดัน ผลิ ตภัณฑ์จากสมุ นไพรออกสู่ ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การพัฒ นา
กฎระเบียบด้านการขึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ

ผลผลิต
1. ได้ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปจากสมุนไพรที่มีโอกาสเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ
ของบุรุษ/สตรี (2) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการทดแทนยา
ปฏิชีวนะ (4) ต้ารับยาแผนโบราณที่มีศักยภาพสูง และสมุนไพรที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายให้การสนับสนุน (5) ต้ารับยาแผนโบราณที่ใช้ในโรคติดต่อไม่เรือรัง (NCD) (6) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี
การวิจัยเบืองต้นแล้วว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และสังคม และผลิตภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูปจากสมุนไพร เพื่อ
เป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์ระดับอื่นๆ
2. ได้ ข้ อ มู ล ของสมุ น ไพรในการสร้ า งมาตรฐานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทั งในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่อสนับสนุนหรือน้าไปสู่การประมวลต้ารับยา (สมุนไพรเดี่ยวและต้ารับยาแผนโบราณ) ที่สามารถพัฒนา
ไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
3. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่อ งส้าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส้าอางและผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อบ้ารุงสุขภาพและความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ (nutraceutical) ผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อระบบการท้างานของร่างกาย (functional food) ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และ

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความงาม ที่มีข้อมูลครบถ้วนทังด้านเทคโนโลยีการสกัด กลไกการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจ
ความปลอดปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
4. ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว์
5. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การพัฒนา
กฎระเบียบด้านการขึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงข้อมูลการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ
สัตว์เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทังด้านปริมาณที่เพียงพอและ
มีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ
การส่งออก
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนาการอาหารสัตว์ ทังเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว์ และสร้าง
นวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์และได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีความปลอดภัย
ส้าหรับผู้บริโภค
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง ชันสูตร ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นโรคประจ้าถิ่นและ
เกิดบ่อยครังรวมทังโรคอุบัติใหม่ ที่มีโอกาสเกิดขึนในประเทศไทย รวมถึงการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ตามแนว
ยุทธศาสตร์ 3S
4. เพื่อศึกษาการตลาดของสัตว์เศรษฐกิจและผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ฆ่า แปรรูป ขนส่ ง
บรรจุภัณฑ์ และการเก็บ รักษาเพื่อให้มีมูล ค่าเพิ่มและมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. เพื่อให้ ได้ข้อมูล ในการพัฒ นาและแก้ปัญหาด้านการส่ งออก หรือน้าเข้าสั ตว์เศรษฐกิจหรือผลิ ตภัณฑ์
การท้าประมงที่ผิดกฎหมาย และการใช้แรงงาน
กรอบวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีจ้านวนพอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค้านึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านโภชนาการในสัตว์
a. การวิจั ย วัตถุ ดิบ อาหารสั ต ว์และทดแทนตามแนวยุท ธศาสตร์ 3S
(Safety Security
Sustainability) เพื่ อ ลดต้น ทุ น อาหารสั ต ว์ และสร้ า งนวั ต กรรมในการผลิ ตอาหารสั ต ว์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
b. การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเร่งการเจริญเติบโต

3. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
a. พัฒนาและวิจัยระบบการป้องกันและชันสูตรที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา การเฝ้าระวัง ควบคุม
และป้องกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ปลอดโรค FMD โรค PED โรค
EMS โรค EHP และโรคอุบัติใหม่
b. การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกค้าง และการปนเปื้อนของเชือจุลินทรีย์
c. การวิจัยและการจัดการข้อมูลด้านการใช้ยา และเคมีภัณฑ์ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety
Security Sustainability) ตลอดจนโลจิสติกส์ของยา และวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการดือยาที่มี
ผลกระทบต่อ สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์
การศึ ก ษาวิ จั ย การสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
ด้ า นการตลาด กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต การฆ่ า สั ต ว์ การแปรรู ป บรรจุ ภั ณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษา และ
การขนส่ ง ตลอดจนการตรวจสอบย้ อ นกลั บ และมาตรฐานสิ น ค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม าจากสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนานาชาติ เช่น ความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตอาหารฮาลาล เป็นต้น
5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น อาเซียน ยุโรป อเมริกา
การวิจัยกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การส่งออกและปัญหาการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal
Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนการน้าเข้าปัจจัยการผลิต สัตว์
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้แรงงาน
หมายเหตุ 1. การวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเร่งด่วน ชนิดสัตว์ที่ใช้ในการบริโภค ได้แก่
1.1 โค (โคเนือ โคนม)
1.2 กระบือ
1.3 สุกร
1.4 แพะ
1.5 สัตว์ปีก (ไก่เนือ ไก่ไข่ ไก่พืนเมือง)
1.6 สัตว์น้า (กุ้ง ปลา)
2. ยุทธศาสตร์ 3S (Safety Security Sustainability) คือ
2.1 Safety (ปลอดภัย) เช่น ผลิตวัตถุดิบและอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น
2.2 Security (มั่นคง) เช่น การมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพียงพอจากการผลิ ตในประเทศและ
น้าเข้าจากต่างประเทศ การเข้าถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาที่เหมาะสม เป็นต้น
2.3 Sustainability (ยั่งยืน) เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับ
มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมทังมีความสมดุลย์ระหว่างพืชอาหารสัตว์และพืชพลังงาน

ผลผลิต
1. ได้กระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทังปริมาณและคุณภาพให้เกิดความ
เพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ
การส่งออกอย่างน้อย 2 กระบวนการ
2. ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์ นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ตามแนวยุท ธศาสตร์ 3S ที่น้าไปสู่การลดต้นทุนใน
การผลิต และ/หรือได้สารเสริมในอาหารเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต อย่างน้อย
3 ผลงาน
3. ได้กระบวนการและผลิตภัณฑ์ในการเฝ้าระวัง ชันสูตร ป้องกัน และควบคุม โรคสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นโรค
ประจ้าถิ่น และ/หรือโรคอุบัติใหม่ที่ มีโอกาสเกิดขึนในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลการใช้ยาและเคมีภัณฑ์
ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S อย่างน้อย 3 ผลงาน
4. ได้ ข้ อมู ล การตลาดของสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ และผลิ ต ภั ณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ฆ่ า แปรรู ป ขนส่ ง
บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสัตว์เศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างน้อย 1 ผลงาน
5. ได้ข้อมูลที่สามารถน้าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ ส้าหรับออก
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มาตรฐาน แนวทางการด้ า เนิน การ ทั งภายในประเทศและระดั บ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
วัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้บริโภค และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
กรอบงานวิจัย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักพืนบ้าน ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน เช่น
กะปิ ถั่วเน่า น้าปู เป็นต้น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส้าหรับกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคเรือรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนและการบริโภค
- เด็กทารกและเด็กในวัยเจริญเติมโต
- ผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ต่างๆ
3. การน้าวัสดุอาหารที่เหลือทิงจากกระบวนการผลิตอาหาร (By product) และวัตถุดิบที่มีศักยภาพมาใช้
ประโยชน์ (ผลผลิลตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ราคาถูก ฯลฯ) เช่น การพัฒนาเป็น การพัฒนาเป็น Food
Ingredients หรือ Food Additive

4. การบริหารจัดการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่เสร็จสินร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การใช้
ประโยชน์ทังในแง่ของการวิจัยต่อยอดและการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือพืนที่จริง
ผลผลิต
1. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพืนบ้าน ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนร่วมให้สามารถประยุกต์น้าเทคโนโลยีไปใช้ได้จริง
2. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารส้าหรับกลุ่มทุกวัยมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน ส้าหรับผู้บริโภค ตลอดจนสามารถพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างคุ้มค่า
3. ได้ Food Ingredients หรือ Food Additive จากการใช้วัสดุอาหารที่มีศักยภาพในการทดแทนการน้าเข้า
Food Ingredients หรือ Food Additive จากต่างประเทศและมีความคุ้มทุนในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่
เชิงพาณิชย์
4. ได้ต้นแบบการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่เสร็จสินร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาสู่
การใช้ประโยชน์ทังในแง่ของการวิจัยต่อยอดและการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือพืนที่จริง

